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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 9087034-
79.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOUTH 
AFRICAN AIRWAYS S/A sendo apelados GIL JOSÉ PACE e AMNERIS PACE.

ACORDAM, em 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIMÕES 
DE VERGUEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FERNANDO LODI E CANDIDO 
ALEM.

São Paulo, 22 de maio de 2012. 

Miguel Petroni Neto
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº: 9817
Apelação nº: 9087034-79.2008.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Apelante: COMPANHIA AÉREA SOUTH AFRICAN AIRWAYS
Apelado: GIL JOSÉ PACE E AMNERIS PACE

Apelação  Ação de indenização por danos materiais moral  Extravio 
de bagagem pessoal  Transporte aéreo internacional  Legitimidade 
“ad causam” do co-autor reconhecida, tendo em vista que ele também 
suportou os transtornos causados com o extravio da bagagem e também 
perdeu alguns objetos  Os itens que os autores afirmaram estar 
transportando são compatíveis com os que normalmente são levados em 
bagagem de mão e o valor da indenização está de acordo com a 
natureza dos bens  Dano moral presumido ante o evidente desgaste 
sofrido por quem tem a bagagem extraviada  Indenização fixada em 
valor excessivo  Ação parcialmente procedente em primeiro grau  
Recurso da ré parcialmente provido, a fim de reduzir a indenização de 
R$10.000,00 para R$ 5.000,00

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e 
morais decorrentes do extravio de bagagem pessoal, ajuizada por Gil 
José Pace e Amneris Pace contra Companhia Aérea South African 
Airways.

A r. sentença de fls. 130/136, cujo relatório se adota, da lavra 
do MM. Juiz de Direito Ricardo Felicio Scaff, julgou parcialmente 
procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de indenização por 
danos materiais no valor de R$ 1.000,00 e morais no valor de R$ 
10.000,00.

Recorreu a empresa-ré (fls. 139/148), alegando, em 
preliminar, a ilegitimidade “ad causam” do co-autor Gil José, uma vez 
que os documentos de fls. 22/24 demonstram que a bagagem de mão 
era exclusivamente da co-autora Amneris.
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No mérito, sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa 
do Consumidor, devendo a questão ser decidida de acordo com a 
Convenção de Varsóvia, diploma que regulamenta especificamente a 
matéria e que estabelece um “quantum” indenizatório perfeitamente 
aplicável ao caso.

Alegou que os autores superestimaram o valor dos bens 
extraviados, que o número de itens relacionados nem sequer caberia em 
uma mala de mão, que não foram registrados na alfândega os produtos 
eletrônicos e, ainda, que o artigo 750 do Código Civil não permite a 
presunção acerca do valor da indenização, de modo que o valor deve ser 
limitado a 17 DES (Direitos Especiais de Saque) por quilo de bagagem 
extraviada.

Por fim, defendeu a inexistência de danos morais, tendo em 
vista que o extravio da bagagem de mão se deu no retorno ao Brasil, e 
não na ida para o exterior. Assim, requereu o provimento do recurso, 
reformando-se a r. sentença.

Recurso tempestivo, preparado (fls. 149 e 151) e impugnado 
(fls. 155/165).

É o relatório.

2. A preliminar de ilegitimidade “ad causam” do co-autor Gil 
José fica rejeitada, tendo em vista que a inicial afirma que a bagagem de 
mão também era dele e que esta alegação não foi infirmada ao longo do 
processo.

 Ademais, como a ação também trata de danos morais e como 
os autores enfrentaram juntos a situação narrada na inicial, foi correta a 
formação do litisconsórcio ativo.

Superada a preliminar argüida, passa-se à análise da questão 
de fundo.

O recurso merece parcial provimento.

Os danos materiais ficam mantidos tal qual fixados, pois os 
itens elencados são compatíveis com os que normalmente são 
transportados em bagagens de mão e o valor da indenização é 
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condizente com a natureza dos bens.
E ainda que ré-apelante argumente que devido à 

“privacidade do passageiro, não pode obrigar que a mala seja 
aberta quando do check-in, a fim de constatar o real conteúdo 
transportado” (fls. 144  parágrafo 31), não pode ela se beneficiar 
desta falta de controle.

Por outro lado, não é caso de limitar o valor da indenização 
com base no artigo 750 do Código Civil ou não Convenção de 
Varsóvia, pois a relação de consumo existente entre as partes impõe a 
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que não prevê 
indenização tarifada. 

Nesse sentido:

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 9117726-95.2007.8.26.0000
Relator(a): Roque Mesquita
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 18ª Câmara de Direito 

Privado
Data do julgamento: 30/11/2010
Data de registro: 07/01/2011
Outros números: 991070647217
RECURSO - Apelação - Contrato de 

transporte aéreo - Extravio de bagagem - 
Insurgência contra a respeitável sentença que 
julgou parcialmente procedente a ação de 
indenização por danos materiais e morais - 
Inadmissibilidade - Aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor - Inaplicabilidade da 
Convenção de Varsóvia - Responsabilidade 
objetiva da fornecedora de serviços configurada - 
Verba indenizatória mantida - Recurso 
improvido.”

Quanto ao dano moral, a sentença merece reforma.

Embora não se concorde com a ré acerca da inexistência de 
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danos morais, uma vez que não pode haver dúvida acerca do enorme 
desgaste sofrido por quem tem sua bagagem extraviada, houve excesso 
no valor arbitrado pelo juízo “a quo”. 

Aliás, ao contrário do que constou na r. sentença combatida, 
os autores não ficaram privados de seus bens de uso pessoal e diário 
durante a viagem porque o extravio se deu no retorno ao Brasil.

Assim, fica a indenização reduzida de R$ 10.000,00 para R$ 
5.000,00, valor suficiente para compensar pelos transtornos sofridos.

Sucumbência mantida tal qual fixada na sentença.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator


